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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 

 

 

Konkurs 

 

Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

Rozwój usług zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz doposażenie podmiotów 

leczniczych. 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

1. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej 

dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

2. Zakup urządzeń medycznych, wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń 

medycznych.  

 

Zakup oprogramowania i sprzętu IT będzie możliwy, jako element projektu niezbędny 

do osiągnięcia celu realizowanego przedsięwzięcia  

 

Projekty polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia 

do obowiązujących przepisów będą niekwalifikowalne, chyba, że ich realizacja będzie 

uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu 

do świadczeń opieki zdrowotnej.  

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

 

Podmioty udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie geriatrii, opieki 

długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej: 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt. 5 ustawy 

o działalności leczniczej). 

 

W przypadku pozostałych projektów:  

 podmioty lecznicze działające, jako przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy 

o działalności leczniczej),  

 lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej.  

 

Z wyżej wskazanych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się 

do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 

Dofinansowanie w ramach działania zostanie przyznane wyłącznie podmiotom 

wykonującym działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych adekwatnych do zakresu projektu. W przypadku 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który planuje poszerzyć prowadzoną 

działalność, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej objętych zakresem projektu finansowanych ze środków 

publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu 

realizacji projektu. 

 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

24 000 000 EUR (ok. 102 345 000 PLN) 

mailto:dotacje@etl.com.pl
mailto:szkolenia@etl.com.pl


 

Jedna firma… 

            wiele skutecznych rozwiązań! 

 

ETL Finance Sp. z o.o. 

ul. Grobelna 7, 95-200 Pabianice 

e-mail: dotacje@etl.com.pl, szkolenia@etl.com.pl  

w w w . e t l . c o m . p l  

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

 

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% 

Minimalny poziom wkładu własnego – 15% 

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom 

wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych. 

 

Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w ramach 

projektu.  

 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

IV kwartał 2016r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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